 سیستم خبره: نام درس

Expert system
 فاطمه یاقوتی: مدرس
Fh.yaghouti@gmail.com

:منابع
[1] J. Durkin, "Expert Systems, Design and Development", 1994 .
[2] S. Russell and P. Norvig, "Artificial Intelligence; A Modern
Approach", 1995, 2003.

منبع فارسی:

ارزشیابی:


میان ترم +تمرین +پروژه (ارائه شود) 5 :نمره



پایان ترم 15 :نمره

موضوعات پروژه:








در زمینه های مختلف هوش مصنوعی و سیستم های خبره
طراحی سیستم های خبره
زبانهای برنامه نویسی سیستم های خبره
کاربردهای سیستم های خبره
و ...

فهرست :









فصل اول :آشنایی با سیستم های خبره
فصل دوم :ویژگی های سیستم های خبره
فصل سوم :ارائه دانش
فصل چهارم :مهندسی دانش
فصل پنجم :تکنیک های استنتاج
فصل ششم :استدالل
فصل هفتم :طراحی سیستم های خبره

فصل اول:

آشنایی با سیستم های خبره

1

 -1مقدمه ای از هوش مصنوعی

2

تاریخچه :ماشین هوشمند
در اواخر سالهاي  ١٧٠٠و اوايل سالهاي  ،١٨٠٠گروهي از آمريكايي ها و اروپايي ها وسيله اي بنام “شطرنج
اتوماتيك” ايجاد كردند كه توانايي آن را داشت كه با يك انسان شطرنج بازي كند.
در سال  ،١٨34چارز بابيج اولين كامپيوتر مكانيكي را بنام “موتور تحليلي” ايجاد كرد .اين ماشين مي توانست
محاسبات رياضي را انجام داده و خروجي چاپ كند.
كامپيوترهاي اوليه ،پردازنده هاي سريع داشتند كه به آنها اين امكان را مي داد كه با داشتن برنامه ،عمليات
مشخصي را بر طبق الگوريتمي مشخص انجام دهند .برنامه هايي نوشته شده بود تا معادالت را حل كنند ،يا ليستي
از داده ها را پردازش كنند ،يا در پايگاه داده ها براي يافتن اطالعات مورد نياز جستجو كنند .اگرچه ،به خوبي
اطالعات را پردازش مي كردند ،اما در مورد همان اطالعات توانايي استدالل نداشتند.

لذا مسئله استدالل هنوز مختص انسان بود.
3

هوش مصنوعی:
در راه رسيدن به ماشين هوشمند و از طريق زبانهاي برنامه نويسي سمبليك ،علم هوش مصنوعي شكل گرفت .در سال
 ،١956گروهي از دانشمندان كامپيوتر در يك كارگاه آموزشي كه توسط  IBMبرگزار شد ،شركت نمودند و در
مورد روشي براي آنكه كامپيوتري ايجاد شود كه استدالل انساني را شبيه سازي كند بحث شد .اين كنفرانس به عنوان
تولد هوش مصنوعي شناخته شد.
هدف هوش مصنوعي ،ايجاد كامپيوتري است كه بتواند همانند يك انسان استدالل كند.
دو معیار هوش انسانی:

 توانايي استدالل
 دانش مرتبط با يك موضوع خاص
همچنين از ديدگاه كاربردي ،هدف هوش مصنوعي آن بود كه كامپيوترها براي انسانها كاراتر شوند:
 -١ايجاد برنامه هاي كامپيوتري كه انسان را در تصميم گيري ياري دهند  -2جستجوي هوشمند اطالعات
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-3بكارگيري زبان طبيعي در ارتباط با كامپيوتر

رشد هوش مصنوعی:
اغلب كارهاي جديد صورت گرفته در هوش مصنوعي ،جنبه تحقيقات دانشگاهي داشت ،مانند ايجاد بازي شطرنج.
حل كننده مسائل عمومي يا ) :GPS (General Problem Solvingيكي از بهترين كارهاي صورت گرفته در
اين دوره ،بود GPS .تكنيكي بود كه دامنه وسيعي از مسائل را قابل حل مي كرد .اين تكنيك اولين قدم در راه جدا سازي
روش هاي حل مسائل از دانش مسائل بود.
مشکالت :GPS
 بدست آوردن فاصله بين حالتها و بدست آوردن حركت مناسب براي مسائل پيچيده مشكل است.
 براي مسائل پيچيده حافظه و سرعت پردازنده كامپيوتر نمي تواند جوابگو باشد.
 لذا به سرعت فهميدند كه ،اين تكنيك ( (GPSبراي مسائل پيچيده مناسب نيست.
 در سال  ١9٧٠اين مفهوم قالب شد كه اصوالً هوش مصنوعي در حل مسائل جهان واقعي ناتوان است.
5

تولد مجدد هوش مصنوعی:
از سال  ١9٧١تا اين دوره جديد ،اوايل  ١9٨٠دوره افول هوش مصنوعي بود .پيشرفت تكنولوژي موجب شد تا
مجدد هوش مصنوعي ظهوري فعال داشته باشد.
اولين جهش در حركت هوش مصنوعي در برنامه  DENDRALايجاد شد .هدف اين پروژه آن بود كه ناسا
بتواند فضا پيماي بدون سرنشيني به ماه بفرستد و توسط يك برنامه كامپيوتري در آن بتواند خاك ماه را آناليز
شيمايي كند و با بدست آوردن داده هاي طيف نگار جرمي خاك نوع ساختار مولكولي آن را تشخيص دهد.
اولين برنامه اي بود كه موفقيتش مرهون دانش مرتبط با مسئله بود ،نه تكنيك جستجوي پيچيده.
لذا گفتند“ :در دانش قدرت نهفته است”  “In the Knowledge lies the power” .از آنجا بود كه
مفهوم سيستمهاي دانش پايه يا سيستمهاي خبره ظهور كرد.
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زمینه های هوش مصنوعی :

بینایی
زبان های
طبیعی

روباتیک
کالم
شبکه
عصبی

فهمیدن
سیستم های
خبره

7

شکل  :1برخی زمینه های هوش مصنوعی

 -2سیستم خبره
هوش مصنوعي شامل چندين زير مجموعه است .زير مجموعه سيستم هاي خبره يكي از موفق ترين راه حل هاي
تقريبي براي مسائل كالسيك هوش مصنوعي است.
يكي از شاخه هاي هوش مصنوعي است كه همچون يك فرد خبره با استفاده وسيع از دانش تخصصي به حل مسائل
مي پردازد.

تعریف سیستم خبره:
سيستم هاي خبره برنامه هاي كامپيوتري هستند كه نحوه تفكر يك متخصص در يك زمينه خاص را شبيه سازي
ميكنند .اين نرم افزارها الگوهاي منطقي كه يك متخصص بر اساس آنها تصميم گيري مي كند ،شناسايي كرده و
براساس آن الگوها مانند انسانها تصميم گيري مي كنند .در حقيقت اين نرم افزار مي بايستي قادر به پياده سازي دانش
و مهارت انساني باشد.
اصطالحات سيستم خبره ،سيستم مبتني بر دانش و يا سيستم خبره مبتني بر دانش  ،به طور مترادف به كار روند.
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تعریف خبرگی:
خبرگي دانشي است تخصصي كه براي رسيدن به آن ،نياز به مطالعه مفاهيم تخصصي يا دوره هاي ويژه دارد.
فرد خبره  :كسي است كه در يك زمينه خاص داراي تجربه و مهارت و در يك كالم خبرگي است .فرد خبرره داراي
دانش و يا مهارت خاصي است كه براي بيشتر مردم ناشناخته و يا غير قابل دسترسي است.
دانش يك فرد خبره حوزه مند است.

دانش موجود در سيستمهاي خبره مي توانند شامل تجربه و يا دانشي باشد كه از طريرق كترب ،مجرالت و افرراد دانشرمند
قابل دسترسي است.
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انواع تصمیمات براساس نوع مسئله :


مسائل ساخت یافته :هيچ زاويه مبهمي براي حل آنها وجود ندارد و كامال بدون ابهامند.
مسئله ساخت يافته كه توسط الگوريتم يا قوانين تصميم گيري قابل حل است.



مسائل غير ساخت یافته :در مباحث هوش مصنوعي مطرح هستند و حل آنها ساختار
مشخصي ندارد.
مسئله نيمه ساخت یافته :كه از هر دو بخش ساخت يافته و غير ساخت يافته تشكيل شده
است.
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نکات:
سيستم هاي خبره نيز طوري طراحي شده اند كه مثل افراد خبره در يك حوزه خاص مهارت داشته باشند.

حوزه دانش  :دانش يك فرد خبره درباره حل يك مسئله خاص ،حوزه دانش فرد خبره ناميده مي شود.

اولين قدم در حل هر مسئله تعریف دامنه یا محدوده آن است.
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ارتباط بین دامنه یک مسئله و دامنه دانش:

12

وقتي حوزه دانش براي يك سيستم خبره مشخص شد ،سيستم به همان روشي كه افراد خبره راه حل مسئله را
مي يابند ،به استدالل يا استنتاج مي پردازد .به اين معني كه با داشتن يك مجموعه واقعيتها ،نتيجه گيري بر اساس آن
واقعيات دست مي زند.
دو بخش اصلي در مدل سيستم بايد در نظر گرفت:
 دانش فرد خبره
 استدالل

استدالل+دانش= سيستم خبره
13

بنابراين دو ماژول در سيستم ديده مي شود -١ :پايگاه دانش -2موتوراستنتاج
پايگاه دانش شامل :حقايق ،مقاهيم و رابطه است.
 -موتور استنتاج :پردازنده دانش است كه مدلي از روش استنتاج فرد مي باشد.

نحوه كد كردن دانش و وارد كردن آن به پايگاه دانش مربوط به ارائه دانش است.
14

مفهوم اصلی عملکرد یک سیستم خبره :

15

مثالهایی از سیستم های خبره مشهور:
كاربردهاي سيستم هاي خبره عبارتند از:
 -١پزشكي  -2سيستمهاي اداري
 -3سيستمهاي تجاري  -4بازرگاني
 -5حمل و نقلها  -6كنترل صنعتي
و ...
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فواید استفاده از سیستم های خبره:


قابل دسترس بودن تجربه در زمان و مكانهاي مختلف
مكانيزه كردن يك كار روزمره كه انجام آن نياز به فرد خبره دارد
فرد خبره بازنشسته مي شود يا محل را ترك مي كند
خبرگي در محيطهاي خطرناك مورد نياز است



عملكرد باال در سطح يك خبره
كاهش هزينه
زمان پاسخگويي مناسب(محدوديت زماني براي دستيابي به پاسخ)
قابليت اطمينان خوب(عدم خرابي )...
قابل فهم بودن(سستم بايد مراحل استدالل خود را بگونه اي قابل فهم توضيح دهد)
پاسخ سريع
نگهداري دانش
توزيع دانش
معلم هوشمند
افزايش قابليت اطمينان و ...
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